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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення Х відкритого чемпіонату м. Чернігова з волейболу  
серед жіночих молодіжних команд вищої ліги пам`яті двічі Героя Радянського 

Союзу, почесного громадянина м. Чернігова О. Молодчого, 
сезону 2017-2018 рр. 

 
1. Мета і завдання 

– розвиток волейболу, популяризація його у навчальних закладах; 
– масове залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом; 
– пропаганда здорового способу життя, організація активного 

дозвілля та змістовного відпочинку молоді; 
– підвищення рівня майстерності волейболістів; 

– виявлення здібних спортсменів, визначення найсильніших команд 
серед молодіжних команд м. Чернігова. 

 
2. Керівництво проведенням змагань 

2.1. Організаторами змагань є управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
Чернігівської міської ради. 

2.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, 
навчальний заклад (організацію, установу) та тренера (викладача), що приймає гру. 

2.3. До компетенції суддівської колегії входить забезпечення виконання вимог 
даного Положення, оперативне керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття всіх 
необхідних рішень та вирішення поточних питань, що відносяться до підготовки, 
організації та проведення змагань, розгляд конфліктних ситуацій. 

2.4. Склад суддівської колегії: Осадчий Олександр Васильович,  Рубан Тетяна 
Олександрівна – голова суддівської колегії, головний суддя змагань (тел. 0507694621, 
0631273633), Полулях Денис Степанович, Васюк Юрій Володимирович. 
 

3. Терміни, система та місця проведення змагань 
3.1. Змагання проводитимуться в три етапи: 
1-й етап – всі команди грають в одне коло кожен з кожним. За підсумками 

першого етапу команди потрапляють до етапу Плей-оф. 
На етапі Плей-оф відповідно місць, зайнятими командами на першому етапі, 

формуються пари, які за олімпійською системою розіграють переможця та призерів 
змагань. 

Сітка формується слідуючим чином. Команда, яка зайняла перше місце, грає з 
командою, яка посіла восьме місце. Четверте з п'ятим. Друге з сьомим. Третє з 
шостим. 



Команда переможець переходить в слідуючий етап Плей-оф. Команда яка 
програла гру вибуває з числа учасників змагань. 

3.2. Терміни та місця проведення змагань визначаються зборами 
представників команд, головної суддівської колегії та затверджуються 
організатором.  

3.3. Календар ігор складається після визначення складу учасників змагань. 
3.4. Місцями проведення змагань вважаються спортивні зали команд із 

відповідним матеріально-технічним обладнанням. 
 

4. Порядок проведення змагань 
4.1. Змагання відкритого чемпіонату м. Чернігова з волейболу серед жіночих 

молодіжних команд з волейболу вищої ліги проводяться згідно офіційних 
волейбольних правил 2017-2020 рр. 

4.2. Ігри проводяться кольоровими м’ячами «Мікаsа MVА-200» або «Мікаsа 
MVА-300». 

4.3. Ігри проводяться з п’яти партій, за результатом яких командам 
нараховується: 

а) кількість перемог; 
б) кількість очок: 
- за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очка, 3:2 – 2 очка; 
- за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко; 
- за неявку на гру – мінус 1 очко. 
в) коефіцієнт співвідношення партій; 
г) коефіцієнт співвідношення м’ячів (за необхідності). 
4.4. За підсумками участі на першому етапі команди займають місця в 

турнірній таблиці за більшою кількістю виграних матчів у всіх офіційних іграх 
згідно календаря. 

4.5. У разі однакової кількості виграних матчів двома (або більше) командами 
місця визначаються: 

а) за більшою кількістю набраних очок; 
б) за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх зіграних 

іграх; 
в) за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх зіграних 

партіях; 
г) за результатом особистих матчів між спірними командами. 
4.6. У разі відмови команди від гри до або під час матчу, вона оголошується 

такою, що не з’явилася, і програє матч з результатом 0-3 в матчі і 0-25 в кожній 
партії. 

4.7. Якщо гра була не закінчена з вини двох команд, обом зараховується 
поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). 

4.8. У разі, якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, 
цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). 

4.9. Якщо команда не може брати участь у черговому турі, вона повинна 
сповістити про це головного суддю не пізніше, ніж за 5 діб до початку туру. 
Перенесення ігор можливі не пізніше ніж за І тур до закінчення чемпіонату. Перенос 
гри погоджується з командою суперником. Якщо команди не змогли погодити дату 
пропущеного туру протягом двох тижнів з моменту сповіщення головного суді, 
головний суддя призначає дату, час та місце проведення пропущеного туру. 



Поважними причинами для переносу ігор є участь у змаганнях вищих за рангом та 
форс-мажорні обставини. В іншому випадку зараховується поразка з рахунком 0:3 
(0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 очко за гру.  

4.10. У разі зняття команди з чемпіонату очки, отримані в іграх з цією 
командою, анулюються. 

4.11. Якщо команда не зіграла 50 відсотків ігор, то вона вважається такою, що 
знялася. 

4.12. Конфліктні ситуації розглядає головна суддівська колегія після 
надходження протесту (за умови дотримання порядку подання протесту) протягом 7 
днів. При цьому сплачується гарантійний внесок 200 грн. (в разі позитивного рішення 
внесок повертається).  

4.13. Дисциплінарні санкції, які застосовуються за неспортивну поведінку до 
офіційних осіб та гравців: 

– три зауваження (червона картка) протягом чемпіонату – пропуск наступної 
гри; 

– усунення до кінця партії (видалення, червона та жовта картки разом) – 
пропуск наступної гри; 

– усунення до кінця гри (дискваліфікація, червона та жовта картки окремо) – 
пропуск двох наступних ігор. 

 
5. Учасники змагань 

5.1. У відкритому чемпіонаті м. Чернігова з волейболу серед молодіжних 
команд приймають участь жіночі команди навчальних закладів, ДЮСШ. 

5.2. До участі у змаганнях допускаються гравці віком до 23 років включно на 
день заявки, які пройшли медичний контроль і мають відповідну підготовку.  

5.3. Належність команди до ліги визначається за підсумками попереднього 
сезону та затверджується головною суддівською колегією. 

5.4. Протягом сезону команди не можуть змінювати свою основну назву. 
 

6. Організація змагань 
6.1. Ігри проводяться з понеділка по п`ятницю. 
6.2. Суддівство змагань забезпечує команда, яка приймає тур.  
6.3. Технічна заявка подається на кожну гру окремо. У грі можуть приймати 

участь не більше трьох офіційних осіб (головний тренер, два помічника тренера), 
внесених до заявочного аркуша. В числі гравців можуть бути максимум 14 чоловік, 
внесених в заявочний аркуш і які мають допуск-дозвіл для участі у чемпіонаті:  

– 12 гравців, з них 1 або 2 ліберо чи без ліберо; 
– 13-14 гравців – обов’язково два ліберо. 
6.4. Кожна команда повинна мати форму з нумерацією футболок від 1 до 20. 

Гравці ліберо повинні грати в однаковій формі, яка відрізняються по кольору від 
форми інших гравців команди.  

6.5. Команда, яка стоїть в календарі першою – є приймаючою стороною і 
зобов’язана забезпечити: 

– належним чином підготовлене місце проведення змагань; 
– ігрові м’ячі у кількості 3 шт.; 
– за можливості м`ячі для розминки команди суперника; 
– виконання Гімну України під час протокольного початку гри; 



– забезпечити обслуговування ігор арбітрами, медичним персоналом з 
необхідними медикаментами; 

– тренер не має право судити гру;   
– по закінченню гри результати відразу передавати головному судді SMS-

повідомленням, протокол гри передається впродовж 36 годин. У разі порушень цих 
правил команді зараховується поразка.   

 
7. Допуск до змагань 

7.1. Допуск команд до змагань проводиться мандатною комісією, до складу 
якої входять представники головної суддівської колегії.   

7.2. При поданні іменного заявочного аркушу встановленого зразку, допуск-
дозвіл є основним документом для участі у змаганнях. Команди подають заявочний 
аркуш на учасників в двох екземплярах. 

7.3. Гравець має право виступати тільки за 1 команду. 
7.4. Склад команди згідно заявки не більше 20 гравців протягом сезону. До 

складу команди обласної ШВСМ дозволяється включати гравців, які не беруть участь 
у Чемпіонаті України серед жіночих команд вищої ліги (можуть бути внесені до 
заявочного списку, але не включались до протоколів змагань). 

7.5. Дозаявки гравців, які не були заявлені в чемпіонаті м. Чернігова (вища ліга) 
поточного сезону, дозволяються до закінчення першого етапу. 

 
8. Безпека при проведенні змагань. Підготовка спортивних споруд 

8.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 
спортивних та культурно-видовищних заходів» та наказу Держкомспорту України від 
19.02.2004р. № 496 «Про відповідальність тренерів та спортсменів за виконання 
вимог заходів безпеки під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань» 
покладається на керівників структурних підрозділів, спортивних клубів (команд) на 
базах яких відбуваються змагання, головних суддів змагань та засвідчуються 
протоколом гри. 

 
9. Фінансові витрати 

9.1. Всі витрати, пов`язані з участю команд у змаганнях здійснюються за 
рахунок організацій, які вони представляють.  

9.2. Витрати, пов`язані з суддівством змагань на турах, здійснюються за 
рахунок приймаючої сторони.  

9.3. Харчування головного судді змагань за рахунок управління у справах сім`ї, 
молоді та спорту Чернігівської міської ради. 

 
10. Нагородження 

10.1. Команда, яка посіла перше місце, нагороджується кубком та дипломом, 
гравці – медалями та дипломами.  

10.2. Команди, які посіли друге та третє місця, нагороджуються дипломами, 
гравці – медалями та дипломами. 

 



Питання, вирішення яких не передбачено даним регламентом, вирішуються 
головною суддівською колегією відповідно до регламентних документів вищих за 
рангом змагань. 

Календар ігор 
Х відкритого чемпіонату м. Чернігова з волейболу  

серед жіночих молодіжних команд вищої ліги пам`яті двічі Героя  
Радянського Союзу, почесного громадянина м. Чернігова О. Молодчого, 

сезону 2017-2018 рр. 
 

Перший етап 
1 тур ( 30 жовтня – 3 листопада 2017 року) 

1. ДЮСШ Чернігів (Д) – ОКДЮСШ 
2. Юрист – ДЮСШ Чернігів (Е) 
3. ЧНПУ-Колегіум – Коледж економіки та управління 
4. ЧНТУ – Академія  

 
2 тур ( 6 –11 листопада 2017 року) 

1. ДЮСШ Чернігів (Д) – ДЮСШ Чернігів (Е) 
2. ОКДЮСШ – Коледж економіки та управління  
3. Юрист – Академія  
4. ЧНПУ-Колегіум – ЧНТУ 

 
3 тур ( 13 –17 листопада 2017 року) 

1. ДЮСШ Чернігів (Д) – Коледж економіки та управління  
2. ДЮСШ Чернігів (Е) – Академія 
3. ОКДЮСШ – ЧНТУ 
4. Юрист – ЧНПУ-Колегіум  

 
4 тур ( 20 –24 листопада 2017 року) 

1. Академія – ДЮСШ Чернігів (Д) 
2. Коледж економіки та управління – ЧНТУ 
3. ДЮСШ Чернігів (Е) – ЧНПУ-Колегіум 
4. ОКДЮСШ – Юрист 

 
5 тур ( 4 –8 грудня 2017 року) 

1. ДЮСШ Чернігів (Д) – ЧНТУ 
2. Академія – ЧНПУ-Колегіум 
3. Коледж економіки та управління – Юрист 
4. ДЮСШ Чернігів (Е) – ОКДЮСШ  

 
6 тур ( 11 –15 грудня 2017 року) 

1. ЧНПУ-Колегіум – ДЮСШ Чернігів (Д)  
2. ЧНТУ – Юрист 
3. Академія – ОКДЮСШ 
4. Коледж економіки та управління – ДЮСШ Чернігів (Е)  

 
7 тур ( 18 –22 грудня 2017 року) 

1. Юрист – ДЮСШ Чернігів (Д)  
2. ЧНПУ-Колегіум – ОКДЮСШ 
3. ЧНТУ – ДЮСШ Чернігів (Е) 
4. Академія – Коледж економіки та управління 

 
 



 
 
 

Другий етап 
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СПИСОК 
тренерів-представників чемпіонату м. Чернігова з волейболу  

серед жіночих команд вищої ліги сезону 2017-2018 років 
 
1. ДЮСШ Чернігів (Д) – Дуденок Сергій Вікторович (093) 8473815 
2. Юрист – Ридзель Юрій Миколайович (063) 6205280 
3. ДЮСШ Чернігів (Е) – Ермоленко Ірина Миколаївна (093) 3337491 
4. ЧНПУ-Колегіум – Лукаш Ігор Вікторович (099) 0023712 
5. Коледж економіки та управління – Лагункова Наталія Михайлівна (063) 4563235 
6. ЧНТУ – Борисенко Володимир Валерійович (093) 7689932 
7. Академія – Філоненко Олексій Анатолійович (095) 5947784 
8. ОКДЮСШ – Рубан Тетяна Олександрівна (050) 7694621, (063) 1273633 – 
головний суддя змагань 
 
 
Результати змагань можна буде переглянути на сайті: 
http://zdorovya.stu.cn.ua/zmagannya/volley-d/chempionat-mista/  
 
 

http://zdorovya.stu.cn.ua/zmagannya/volley-d/chempionat-mista/
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